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AKCE:

____________________________________________

Termín akce: ________________________________________

Jméno a příjmení účastníka: ____________________________________________________________
Datum narození: _________________________ Rodné číslo: _________________________________
Bydliště: ____________________________________________________________________________
_________________________________________PSČ: _______________________________________
Pojišťovna:______________________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: ________________________
Telefonní číslo účastníka (zák. zástupce, opatrovníka): ______________________________________
E-mail účastníka (zák. zástupce, opatrovníka), pokud používá:________________________________
Jméno a příjmení doprovodu: __________________________________________________________
Datum narození: _________________________ Rodné číslo: _________________________________
Bydliště: ____________________________________________________________________________
_________________________________________PSČ::_______________________________________
Pojišťovna:______________________ Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P *: ________________________
Telefonní číslo doprovodu:_____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________

Účastník odchází po ukončení akce sám.*
Účastníka na konci akce vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.*
Datum _______________________

___________________________________________
podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *

* Nehodící se škrtněte.
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Já, výše uvedený účastník (zákonný zástupce/ opatrovník výše uvedeného účastníka)*:

1.

Prohlašuji, že jsem přihlášku vyplnil pravdivě a úplně. Nezamlčel jsem žádné závažné
skutečnosti, které by mohly být příčinou nečekaných problémů na akci.

2.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto údaje budou použity v rozsahu
nutném k zabezpečení výše uvedené akce.

3.

Souhlasím s fotografováním a natáčením účastníka v rámci akce, s archivací těchto
materiálů a jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořádající organizace např.
v tisku, na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

4.

Beru na vědomí, že storno poplatky činí: při zrušení účasti 14 dní před začátkem akce
30% z celkové platby, při zrušení účasti sedm dní před začátkem akce 70% z celkové
platby. Storno poplatky se nehradí při zrušení účasti ze závažných důvodů nebo pokud
za účastníka jede náhradník.

5.

Zavazuji se uhradit případné škody způsobené účastníkem v průběhu akce.

6.

Zavazuji se uhradit veškeré výlohy a platby spojené s lékařským ošetřením účastníka
nebo návštěvou lékařské pohotovosti v době akce.

Datum _______________________

___________________________________________
podpis účastníka (zákonného zástupce, opatrovníka) *

* Nehodící se škrtněte.

